
 

 

Philips
Etui, der kan bæres om 
armen

til iPod nano 6G

DLA1162
Tag af og på

med et etui, der kan bæres om armen, til iPod nano
Skub din iPod nano 6G ned i den formede holder, og skub holderen fast på 
kvalitetsarmbåndet. Armbåndet er udstyret med velcrolukning, så det kan tilpasses.

Beskyttelse på farten
• Stødabsorberende hylster til fast greb

Praktisk adgang
• Adgang til alle knapper samt tilslutningsstikket

Smart design
• Fleksibel konstruktion til nem af-/påtagning
• Nem tilpasning og åben pasform



 Adgang til alle knapper
Åbningerne i dette etui muliggør praktisk adgang til 
alle knapper samt tilslutningsstikket, så du kan bruge 
din enhed, alt imens den er beskyttet inde i etuiet.

Nem af-/påtagning
Fleksibel konstruktion muliggør nem af- og påtagning

Stødabsorberende hylster
Det stødabsorberende hylster har et fast greb, så du 
kan fastgøre dit bælte eller din taske sikkert.

Nem tilpasning og åben pasform
Passer præcist og giver suveræn ydeevne og 
åndbarhed for ekstra komfort.
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iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod Nano

Design og finish
• Farve(r): Sort

Emballagens mål
• Emballagetype: Kasse
• Antal medfølgende produkter: 1
• Mål på emballage (B x H x D): 

12,7 x 17,78 x 2,5 cm
• Bruttovægt: 0,076 kg
• Nettovægt: 0,028 kg
• Taravægt: 0,048 kg
• EAN: 87 12581 58307 1

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 36
• Ydre indpakning (L x B x H): 46 x 37,5 x 23 cm
• Bruttovægt: 4,412 kg
• Nettovægt: 1,008 kg
• Taravægt: 3,404 kg
• GTIN: 2 87 12581 58307 5

Indvendig emballage
• Antal forbrugeremballager: 6
• Indvendig emballage (L x B x H): 

17,5 x 14 x 20,3 cm
• Bruttovægt: 0,609 kg
• Nettovægt: 0,168 kg
• Taravægt: 0,441 kg
• GTIN: 1 87 12581 58307 8
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